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Bestuur en leden 

Bestuursmutaties: 

De heer S.H.J. Wolfs trad terug als voorzitter en werd opgevolgd door de heer C.J.L. De 

Maeijer. 

 

Samenstelling per 31 december 2009: 

C.J.L. De Maeijer, voorzitter en secretaris, mw. R. Spits-Vossen, penningmeester, en de leden 

ir. G.S.J.A. Xhonneux, notulist, H.J.J. Kuijpers, S.H.J. Wolfs en de adviseurs I.H. Zink en drs. 

E.J.C.G. Thewissen.  

 De kring telde per 31 december 2009: 129 leden. 

 Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zesmaal.  

 

Lezingen 

15  januari Mw.  C.F. Jeneson, Het Romeinse villalandschap, (Hotel Restaurant Piethaan 

te Lemiers), de lezing werd samen met de heemkundevereniging Sankt Tolbert 

georganiseerd (75 toehoorders). 

12 februari dr. R. de la Haye, De Franse Revolutie en de Franse tijd in Limburg (Hotel 

Monopole in Valkenburg)(50 toehoorders). 

10 maart  Mw. drs. L. Mostert, Hub Leufkens, een ondernemend kunstenaar (De Timpaan 

te Gulpen)(40 toehoorders). 

14 april   dr. W. Rutten,  De Oranje-Nassau Mijnen. Een pionier in de Nederlandse 

steenkolenmijnbouw, 1893-1974 (Zaal Keulen te Klimmen), de lezing werd 

samen met de heemkundevereniging Klimmen georganiseerd (40 toehoorders). 

18 augustus H. Stohr, Trier, een stad met een rijke geschiedenis (’t Geboew te Schin op 

Geul), de lezing werd samen met de heemkundevereniging Schin op Geul 

georganiseerd (60 toehoorders).  

22 september P. van der Steen, De Reichsschule in Valkenburg. Opleiding voor de nazi's na 

Hitler (’t Weverke te Schimmert), de lezing werd samen met de 

heemkundevereniging Schimmert georganiseerd (30 toehoorders). 

29 oktober Z.E.H. Fr. Crutzen, Van Soiron tot Cuypers. Tweehonderd jaar parochiekerk 

Mechelen (Mechelerhof te Mechelen)(33 toehoorders). 

 

Excursies 

9 mei  Zinkhütter Hof te Stolberg (9 deelnemers). 

13 juni  Camp Vogelsang (32 deelnemers). 

22 augustus Trier o.l.v. Dhr H. Stohr, i.s.m. Heemkundevereniging Schin op Geul (50 

deelnemers)  

 

Externe contacten 

Ook in verslagjaar hebben wij, zoals ook uit het lezingenoverzicht blijkt, intensieve contacten 

onderhouden met bevriende heemkundeverenigingen. Samen met de Kring Parkstad Limburg 

van L.G.O.G. werd op 16 mei de jaarlijkse contactdag met heemkundeverenigingen 

gehouden. Deze maal waren wij te gast bij de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach. 

De bijeenkomst vond plaats in de Holle Eik in Houthem. Het programma stond deze keer in 

het teken van Standaarden voor het Digitaliseren en Ontsluiten van archief- en 

documentatiemateriaal. 



Onze kring, het IVN Valkenburg en Veldeke Krink Vallekeberg hebben op 17 november weer 

de traditionele bijeenkomst gehouden in Hotel Monopole in Valkenburg. H. Pisters heeft 

namens ons een presentatie gehouden met als onderwerp De Dáólkesberg, een nationale 

primeur? (55 toehoorders). 

 

 

 


